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  ΠΡΟ: Σοςπιζηικά Γπαθεία 

Σαχ. Γ/νζη  :  

Πόλη - Σ.Κ.: 

Σηλέθωνο   : 

Φαξ             :        

Ιζηοζελίδα :  

e-mail         : 

:   ΑΝΓΡ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 21       

ΜΔΛΙΙΑ - 15127   

 2108043321, 2108043949 
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 http://1gym-meliss.gr 
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ΘΔΜΑ : «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ηαξιδιυηικών γπαθείυν για ηην ππαγμαηοποίηζη 

πενηαήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ ομάδαρ μαθηηών ζηη Βενεηία ζηο πλαίζιο ηος 6
ος

 Μαθηηικού Δςπυπαφκού 

ςνεδπίος με ηίηλο «Η ιζηοπία ζςνανηά ηιρ ηέσνερ, ηα γπάμμαηα & ηην ηεσνολογία: ο άνθπυπορ και η διαδπομή 

ηος από ηην Αναγέννηζη ζηο ζύγσπονο πολιηιζμένο κόζμο» 
 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 1o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

2 ΠΡΟΟΡΚΜΟ Μιλάνο-Βενετία  

3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ ΑΝΑΧΩΡΗΗ 

Παραςκευι 29 Νοεμβρίου 2019  

Ακινα - Μιλάνο  

4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ ΕΠΚΣΡΟΦΗ 

Σρίτθ  3 Δεκεμβρίου 2019  

Μιλάνο - Ακινα  

5 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΚΙΜΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 

(ΜΑΙΗΣΕ-ΚΑΙΗΓΗΣΕ) 

28-30  μακθτζσ 

3 ςυνοδοί κακθγθτζσ 

6 ΜΕΣΑΦΟΡΚΚΟ ΜΕΟ/Α- 

ΠΡΟΙΕΣΕ ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ 

● Σουριςτικό λεωφορείο, ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν 
για μεταφορά από το χϊρο του ςχολείου ςτο 
αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ και από το αεροδρόμιο Ελ. 
Βενιηζλοσ ςτο  χϊρο του ςχολείου. 

● Αεροπλάνο, αεροπορικά ειςιτιρια (όχι  low budget 

εηαιπείερ) 

http://1gym-meliss.gr/


● Σουριςτικό λεωφορείο ευρωπαϊκϊν προδιαγραφϊν 
ςτθν αποκλειςτικι διάκεςθ των μακθτϊν και των 
κακθγθτϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ (με 
βάςθ το πρόγραμμα που κα διαμορφϊςει το 
ςχολείο). 

● Διάκεςθ ζμπειρου ςυνοδοφ  κακ’ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ εκδρομισ. 

● Ξεναγιςεισ από ςυνοδό ξεναγό ςε όλουσ τουσ 
προοριςμοφσ. 

● Μεταφορά με βαπορζτο ςτθ Βενετία. 

7 ΚΑΣΗΓΟΡΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- 

ΠΡΟΙΕΣΕ ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ 

(ΜΟΝΟΚΛΚΝΑ/ΔΚΚΛΚΝΑ/ΣΡΚΚΛΚΝΑ- 

ΠΡΩΚΝΟ Θ ΗΜΚΔΚΑΣΡΟΦΗ) 

● Ξενοδοχείο 4* κεντρικό για 1 διανυκτζρευςθ ςτο 
Μιλάνο  (29-11-2019) με θμιδιατροφι (πρωινό και 
βραδινό εντόσ του ξενοδοχείου) και ξενοδοχείο 4* 
κεντρικό για 3 διανυκτερεφςεισ ςτο Μζςτρε ι ςτθν 
ευρφτερθ περιοχι του Μζςτρε (30-11-19, 1-12-19 και 
2-12-19) με θμιδιατροφι (πρωινό και βραδινό εντόσ 
του ξενοδοχείου). τθν προςφορά να αναφζρεται 
ρθτά θ κατθγορία, θ τοποκεςία και το όνομα του 
καταλφματοσ. 

● Δίκλινα /  τρίκλινα δωμάτια για τουσ μακθτζσ. 
● Μονόκλινα δωμάτια για τουσ κακθγθτζσ. 
● Σα δωμάτια των κακθγθτϊν να είναι ςτον ίδιο όροφο 

με τα δωμάτια των μακθτϊν. 
● Τποχρεωτικι θ βεβαίωςθ διακεςιμότθτασ δωματίων.  

8 ΛΟΚΠΕ ΤΠΗΡΕΚΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΙΗΗ  

ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ, ΕΠΚΚΕΨΗ ΧΩΡΩΝ, ΓΕΤΜΑΣΑ κ.τ.λ.) 

Σο πρόγραμμα τθσ εκδρομισ κα διαμορφωκεί από τουσ 
ςυνοδοφσ κακθγθτζσ και ενδεικτικά κα περιλαμβάνει: 
ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ: 
Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ τθσ Αναγζννθςθσ (Duomo, Palazzo 
Reale, πλατεία Mercanti, γκαλερί Vittorio Emannuelle, 
μουςείο Da Vinci). 
ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ: 

● Ολοιμερθ εκδρομι - ξενάγθςθ ςτθ Βενετία ςτο 
πλαίςιο του ςυνεδρίου, (επίςκεψθ ςτο 
Κνςτιτοφτο Βυηαντινϊν & Μεταβυηαντινϊν 
πουδϊν, επίςκεψθ ςτουσ Ναοφσ Αγ. Μάρκου & 
Αγ. Γεωργίου, ςτθ Μαρκιανι Βιβλιοκικθ, ςτο 
Αρχαιολογικό Μουςείο, ςτον Πφργο 
Μαυριτανϊν, ςτο παλιό Νομιςματοκοπείο, ςτθν 
πλατεία Αγ. Μάρκου, ςτο μουςείο μοντζρνασ 
τζχνθσ και ςτα περίφθμα ςοκάκια και κανάλια 
τθσ πόλθσ) 

( να περιλαμβάνεται  το βαπορζτο εντόσ τθσ τιμισ), 
● περιιγθςθ ςτθν πόλθ Βερόνα, (επίςκεψθ ςτθ 

Μεςαιωνικι ςυνοικία του ιςτορικοφ κζντρου, 
ςτθ Βαςιλικι του Αγ. Ζινωνα, ςτισ ιςτορικζσ 
πλατείεσ: Erbe, dei Signori, Bra & Liston. 
Επίςκεψθ ςτθ Ρωμαϊκι Αρζνα & ςτο Αρχοντικό 
των Καπουλζτων), 

● μεταφορζσ ςτο χϊρο διεξαγωγισ του                                           
6οου Ευρωπαϊκοφ  Μακθτικοφ  υνεδρίου ςτο 
Μζςτρε, όςεσ φορζσ χρειαςτεί, 

● περιιγθςθ ςτθν πόλθ Πάντοβα και ξενάγθςθ ςτο 



πανεπιςτιμιο. 

9 
ΑΦΑΛΚΗ ΕΤΙΤΝΗ ΔΚΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

ΝΑΙ 

τθν προςφορά να περιλαμβάνεται το ςυμβόλαιο 

Αςφάλιςθσ Ευκφνθσ του διοργανωτι. 

10 
ΠΡΟΙΕΣΗ ΠΡΟΑΚΡΕΣΚΚΗ ΑΦΑΛΚΗ ΚΑΛΤΨΗ 

ΕΞΟΔΩΝ Ε ΠΕΡΚΠΣΩΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΟ  Θ ΑΙΕΝΕΚΑ 

ΝΑΙ 

● τθν προςφορά να περιλαμβάνεται το ςυμβόλαιο 
ομαδικισ και ατομικισ αςφάλιςθσ όλων των 
μετακινουμζνων. 

●  

11 

ΣΕΛΚΚΗ ΤΝΟΛΚΚΗ ΣΚΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΤ ΣΑΞΚΔΚΟΤ 

(ΤΜΠΕΡΚΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α., φόρων 

αεροδρομίων  και λοιπϊν φόρων) 

ΝΑΙ 

12 

ΕΠΚΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΙΗΣΗ  

(ΤΜΠΕΡΚΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α., φόρων 

αεροδρομίων και λοιπϊν φόρων) 

ΝΑΙ 

13 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΚΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ ΚΑΚ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σρίτθ 8/10/2019 και ϊρα 10:00 

14 ΗΜΕΡΟΜΗΝΚΑ ΚΑΚ ΩΡΑ ΑΝΟΚΓΜΑΣΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Σρίτθ 8/10/2019 και ϊρα 13:30  

ασ επιςθμαίνουμε ότι: 

1. Οι προςφορζσ κατατίκενται κλειςτέσ, ςε έντυπη μορφή (όχι με email ι fax) ςτο ςχολείο. Οι 

εκπρόκεςμεσ προφορζσ δεν κα γίνουν δζκτεσ.  

2. Με κάκε προςφορά κατατίκεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και Τπεφκυνθ 

Διλωςθ ότι διακζτει βεβαίωςθ ςυνδρομισ των νόμιμων προχποκζςεων λειτουργίασ τουριςτικοφ γραφείου. 

3. Σθν επομζνθ τθσ ανάκεςθσ τθσ εκδρομισ, πρζπει να προςκομιςκοφν ςτο ςχολείο βεβαιϊςεισ 

κράτθςθσ των ειςιτθρίων και του ξενοδοχείου. ε διαφορετικι περίπτωςθ ακυρϊνεται θ ανάκεςθ και θ 

εκδρομι ανατίκεται χωρίσ άλλθ διαδικαςία ςτο επόμενο προτιμθτζο πρακτορείο.  

4. Η επιτροπι αξιολόγθςθσ προςφορϊν, πζραν τθσ τιμισ, κα ςυνεκτιμιςει τθν ποιότθτα των 

προςφερόμενων παροχϊν, τθν παρεχόμενθ αςφάλεια και εγγυιςεισ για όςα επικαλείται,  προκειμζνου να 

επιλζξει τθν πλζον ποιοτικά και οικονομικά ςυμφζρουςα προςφορά.  

                         Η  Διευκφντρια 

           οφία Μαραβζλια 


